Nota de premsa
Terrassa, 12 d’abril de 2018

Un menor cau des d’una teulada al sostre d’un
vehicle estacionat a l’interior d’un pàrquing
Va caure des d’una alçada d’uns 2 metres
A les 18.30 h d’ahir dimecres, el 112 va informar la Policia Municipal de la caiguda
d’un menor des d’una teulada a l’interior d’un pàrquing. Els fets van tenir lloc a un
pàrquing ubicat al carrer de l’Infant Martí, a l’alçada de l’avinguda d’Àngel Sallent.
Des de la Central de Comandament de la Policia Municipal es van comissionar dos
vehicles patrulles i un comandament per coordinar les tasques policials. El 112 va
activar el 061, que va enviar una ambulància i un vehicle altament medicalitzat
(VAM). Sembla que el menor va pujar a la teulada d’uralita del pàrquing per agafar
una pilota i quan caminava per la part transparent, de plàstic, aquesta no va suportar
el seu pes i va cedir, caient des d’una alçada d’uns 2 metres sobre el sostre d’un
vehicle estacionat, que va esmorteir el cop.
El menor presentava lesions i va ser atès per les ambulàncies i traslladat a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa, acompanyat de la seva mare, que es va presentar al lloc
de l’accident. També van acudir dues unitats del Parc de Bombers de Terrassa i dos
vehicles patrulla de Mossos d’Esquadra. Els agents policials van realitzar una
inspecció ocular i van redactar acta de danys de la teulada i el vehicle afectat,
contactant posteriorment amb el seu propietari.

Un vehicle crema i queda totalment calcinat
A les 21 h de dimecres, el 112 va informar la Policia Municipal que al carrer de
Llevant, a l’alçada del carrer de la Tramuntana, s’estava cremant un vehicle
estacionat i el foc podria arribar a afectar a un altre. La Central de Comandament va
comissionar dos vehicles patrulles per atendre l’incident i realitzar tasques de tall de
carrer i regulació del trànsit si fos necessari. Els agents van informar a la seva
arribada que el vehicle que estava estacionat estava totalment envoltat de flames i
que a un altre vehicle estacionat al costat seu se li estava desfent el para-xocs a
causa de la forta calor despresa. Una dotació del Parc de Bombers de Terrassa va
sufocar el foc. També van acudir dos vehicles patrulles de Mossos d’Esquadra. El
responsable de Bombers va manifestar que el foc es podria haver iniciat a causa
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d’un curtcircuit, tot i que les causes estan per determinar encara. El foc també va
afectar mobiliari urbà, ja que va cremar una paperera, i un arbre de la vorera. El
vehicle va quedar totalment calcinat. Els agents van realitzar una inspecció ocular i
l’acta de danys.

Denunciat per conduir sense el permís
Sobre les 0.05 h d’avui, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que feia tasques
de seguretat ciutadana al carrer de Solsona, a l’alçada del carrer de Camprodon, ha
aturat un vehicle amb quatre ocupants que va fer sospitar als agents, que van
demanar suport d’una altra patrulla. Els agents van identificar i escorcollar els quatre
ocupants del vehicle i en la consulta a la base de dades policial, els agents han
comprovat que el conductor no tenia permís de conducció habilitat per conduir un
turisme. El conductor ha estat denunciat per aquest motiu i el seu vehicle ha quedat
en principi immobilitzat, tot i que finalment un dels ocupants que sí que tenia un
permís de conducció habilitat, se n’ha fet càrrec.
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